
 
 

 

2 oktober 2019 

Verksamhetsberättelse 2018 Sagittarii Holmiae 
 
Verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 
 
 
Styrelsen 
  
Styrelsen har bestått av: 

 
§ Ordförande och materialansvarig Tore Eriksson 
§ Kassör Henrik Arnstad 
§ Idrottsansvariga Hillevi Andersson och Leif Carrfors 
§ Utbildningsansvarig Adam Westlund 

 

Av dessa återstår som aktiva styrelsemedlemmar Henrik Arnstad och Adam Westlund.  
Claes Lilliesköld är tf materialansvarig. 
 
 
Övriga förtroendeposter 
  

• Revisor Maths Bertell 
 
 
Viktiga händelser under 2018 
 
7 januari höll fänikan sitt första skytte för året i form av “at the marks” vid Stora 
Skuggan. 
 
26 mars arrangerades skytte inomhus mot tavla i Danapilens lokaler i Kevingeskolan 
i Danderyd. 



 
20 maj organiserades årets första skytte utomhus, med fokus på ”at the marks”. 
Skyttet hölls på Stora Skuggan, nära Stockholms universitet. Gäster från Värmland 
deltog i detta vårskytte.  
 
10 juni arrangerade Sagittarii Holmiae bågskyttetävling mot tavla samt föredrag 
tillsammans med Gamla Uppsala museum. Tävlingen innehåll både en barn- och en 
vuxenklass. Föredraget handlade om medeltida militärt bågskytte och hölls av 
utbildningsansvarige Adam Westlund.  
 
17 juni höll föreningen återigen "Saint Erik at the marks” på fälten runt Stockholms 
universitet. Evenemanget lockade 14 deltagare som tävlade i både ”at the marks” och 
flightskytte. Vinnare i båda grenarna blev Per Karlsson.  
 
21 juli sköt några av fänikans medlemmar ”at the marks” vid Stora Skuggan i 
Stockholm i ett skytte med Jeanne d’Arc-tema.  
 
13-14 augusti for ett antal av medlemmarna i Sagittarii Holmiae till Södertuna slott 
för en helg med bågskytte, samkväm, måltider och övernattning. Såväl skytte mot 
tavla som ”at the marks” utövades och dagarna avslutades med en tävling. 
 
9 september, på valdagen, hölls ett skytte vid Frescati för de medlemmar som var 
färdiga med att rösta. 
 
3 oktober återvände fänikan för tredje gången till Historiska museet i Stockholm för 
att arrangera temadag om bågskytte. Efter att allmänheten hade fått prova på att 
skjuta under överinseende av föreningens medlemmar höll kassören Henrik Arnstad 
ett välbesökt föredrag om bågskyttets relation till genus genom historien. 
 
20 oktober hölls ett samarrangerat skytte i Karlstad med Karlstad Bågskytteklubb. På 
programmet stod såväl cloutskytte som ”at the marks”.  
 
18 november sköt Sagittarii Holmiae återigen ”at the marks” vid Frescati, till den 
engelska drottningen Elizabeth I:s ära.  
 
22 december arrangerade fänikan årets sista skytte, denna gång med jultema, vid 
Stora skuggan. Skytte ”at the marks” följdes av besök på ett närliggande café.  
 
 
Under året genomförde föreningen sammanlagt 12 arrangemang av olika slag. 
 
 


